
 

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:              /SCT-KTATMT Tây Ninh, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 5662/BCT-HC ngày 

04/8/2020 của Bộ Công Thương 

 

  

 

  Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ 

Công Thương về việc thông báo bổ sung Hóa chất Bảng 1 vào Công ước CWC; 

Thực hiện Công văn số 5968/VP-KTTC ngày 19 tháng 8 năm 2020 của 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020 của Bộ Công Thương. 

Sở Công Thương thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ và 

sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh trong trường hợp có hoạt động liên quan đến 

các hóa chất mới được bổ sung vào danh mục hóa chất Bảng 1 đề nghị khai báo 

ngay cho Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương (nếu có). 

Thông tin phản hồi gửi về Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 

304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh trước ngày 28/8/2020. 

(Đính kèm Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020). 

Đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở CT; 

- Lưu: VT, KTATMT. Sang  
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